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امللخص:
ازخلفذ آلاعاء خىٌ ماهُت ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت ،خُض اعخبرها البعٌ مغخلت اهخلالُت
جلع بحن الاؾدبضاصًت والضًملغاَُت ،في خحن اعخبرها آزغون مغخلت نهاةُت للخدىٌ الضًملغاَي
بؿبب فكل بعٌ الضوٌ في الىنىٌ ئلى بِئت صًملغاَُت ظُضة أو جغؾُش صًملغاَي  .اهُللذ
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هظه الضعاؾت مً فغيُت أؾاؾُت  ،مإصاها أن الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان هى مً
ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت) ، (Hybrid Regimeواعخمض على آلُاث وأصواث كاهىهُت وؾُاؾُت
(الاهخساباث ،البرإلاان ،).مً اظل بلاء الىٓام الؿُاسخي اإلاؿُُغ ولِـ حغُحره ،ألامغ الظي نعض
مً مغاخل الاؾدبضاص الؿُاسخي في ؤلاكلُم .ويمً هظا ؤلاَاع حؿعى الضعاؾت ئلى عالط اإلاؿألت
في ( ئكلُم هغصؾخان ) عً َغٍم ئظابت ألاؾئلت آلاجُت :ئلى أي خض ٌعخبر الىٓام الؿُاسخي في
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ئكلُم هغصؾخان هٓاما هجُىا؟ وما هي الىُفُت التي ٌعمل فيها الىٓام الؿُاسخي ومماعؾت
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اؾدبضاصًت مع ؾُاصة الىالءاث الخللُضًت اللبلُت وألاؾغٍت ،وهُمىت ألاؾغ الحاهمت في ول
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الؿلُت فُه؟ وزلهذ الضعاؾت ئلى أن َبُعت الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان ،هي َبُعت
مفانل الحُاة الؿُاؾُت التي يهُمً عليها الحؼبحن الغةِؿُحن في ؤلاكلُم (الاجداص الىَجي
الىغصؾخاوي والحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي ).
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املقدمت
كبل حؿعُىاث اللغن اإلااضخي واهذ أصبُاث الىٓم الؿُاؾُت
جخدضر عً الاهٓمت الؿُاؾُت اللُبرالُت ،أو العؿىغٍت أو
اإلالىُت ،أو الجمهىعٍت ،وفي ْل الخدىالث العاإلاُت التي عغفها
العالم بعض الحغب الباعصة عام  ،1990وخضور ما ؾمي
باإلاىظت الشالشت مً الخدىٌ الضًملغاَي  ،وكأث أهٓمت
ؾُاؾُت ًُلم عليها أهٓمت ؾُاؾُت هجُىت ،أو أهٓمت
ؾُاؾُت " اؾدبضاصًت جىافؿُت"(  ) Schedler : 2002جلىم
على اإلاؼاوظت بحن ألاهٓمت الؿلُىٍت وألاهٓمت الضًملغاَُت
وججمع بحن الؿماث الضًملغاَُت (الاهخساباث اإلاخىغعة
واإلاباقغة) مع الؿماث الاؾدبضاصًت (اللمع الؿُاسخي) .خُض
جىُفذ جلً ألاهٓمت  ،مع الخُىعاث الؿُاؾُت العاإلاُت ،فهي
جٓهغ للعالم الخاعجي بأنها صوٌ صًملغاَُت  ،فهي جملً بغإلاان
مىخسب  ،وجلىم باظغاء اهخساباث صوعٍت جدؿم بالحض ألاصوى
مً الخىافؿُت والجزاهت ،لىنها في هفـ الىكذ جمخاػ ،باللمع
الؿُاسخي للىاقُحن ؾُاؾُا ،واخخياع الؿلُت (عضم وظىص
جضاوٌ في الؿلُت و خغٍت ؾُاؾُت ومضهُت) ،وهى ما ًجعل
جلً ألاهٓمت الهجُىت مىيىعا صًىامُىُا مً أظل جىلُض عؤي
ظضًضة وجفىحر مبخىغ هدى فهم أفًل لخلً ألاهٓمت الؿُاؾُت
في صوٌ العالم الشالض .
مكيلت الضعاؾت وحؿاؤالتها
بعض انهُاع الاهٓمت الكمىلُت لضوٌ أوعوبا الكغكُت عام
 ،1990وخضور ما ؾمي باإلاىظت الشالشت مً الخدىٌ
الضًملغاَي ،وكأث الىٓم الؿُاؾُت الهجُىت  ،والتي ججمع
ما بحن الضًملغاَُت الغغبُت مً وظىص بغإلاان مىخسب ،وئظغاء
اهخساباث صوعٍت جدؿم بالحض ألاصوى مً الخىافؿُت والجزاهت،
والكمىلُت الاؾدبضاصًت مً اللمع الؿُاسخي ،واخخياع الؿلُت
( عضم وظىص خغٍت ؾُاؾُت ومضهُت)  .وجکمً ئقيالُت
الضعاؾت فی جبُان َبُعت الىٓام الؿُاسخي فی ئكلُم هغصؾخان
العغاق ،وؤلاظابت على الدؿاؤالث آلاجُت :ئلى أي مضي ٌعخبر
الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان هٓاما هجُىا؟
أهميت الدراشت
لم جدٓى صعاؾت الىٓم غحر الضًملغاَُت جللُضًا باالهخمام في
الخدلُل الؿُاسخي ،وغلب على جلً الضعاؾاث جىاوٌ الىٓم
الاؾدبضاصًت باعخباعها هٓاما اؾخصىاةُت أو اهخلالُت ًيبغي
اظخُاػها بغُت الخىنل هدى الضًملغاَُت ،وهىا ،قاعذ
اإلاعاملت معها -مباقغة أو غحر مباقغة -بىنفها هٓم غحر
صًملغاَُت وغحر كابلت للخغُحر ئلى الىٓم اإلاخأزغة أو الحغة
ظؼةُا ،وجباَإ جدىلها ئلى نف الضًملغاَُاث اللُبرالُت  .ئن
ول جلً العىامل صفعذ الباخشان ئلى حعمُم الاهخمام بضعاؾت
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الىٓم الاؾدبضاصًت أو الهجُىت مع جبُان مىانفاتها
وزهاةهها ،وجىمً أهمُت الضعاؾت في مداولت جُبُم جلً
الخهاةو على الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان .
فغيُت الضعاؾت
ٌؿعى البدض مً فغيُت " أن الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم
هغصؾخان هى مً ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت (Hybrid
) ،Regimeمفهىم ًجمع بحن اإلاإؾؿاث اللاهىهُت والؿُاؾُت
(الاهخساباث ،البرإلاان ،مؿىصة الضؾخىع )،واخخياع الؿلُت
ومىع جضاولها مً اظل بلاء الىٓام الؿُاسخي اإلاؿُُغ  ،مما
عفع مً مؿخىٍاث الاؾدبضاص الؿُاسخي في ؤلاكلُم .
أهضاف الضعاؾت
للضعاؾت هضفان علمي وعملي  ،وتهضف الضعاؾت علمُا ئلى
جبُان مفهىم الىٓام الؿُاسخي الهجحن وجُىعه ،وجبُان
زهاةو الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان  ،والى أي مضي
ًمىً اللىٌ اهه ٌؿحر في َغٍم الخدىٌ مً الىٓام الؿلُىي
ئلى الىٓام الضًملغاَي أو العىـ .فُما تهضف الضعاؾت عملُا
ئلى مداولت ونف الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان
بُغٍلت علمُت ظاصة في ؾبُل اللُام بضعاؾاث مؿخلبلُت
تهضف للخغوط مً الحالت الغاهىت لإلكلُم ئلى خالت أهثر خغٍت
وصًملغاَُت وبما ًىعىـ على جىمُت ؤلاكلُم هغصؾخان
وعفاهُت مىاَىُه.
مىهجیت الضعاؾت
اؾدىضث الضعاؾت لخدلُم أهضافها العلمُت على اإلاىاهج عضة،
لعل اهمها اإلاىهج الىنفی الظي يهخم ببدض وجىنُف الىٓام
الؿُاسخي الهجحن ،ومىهج صعاؾت خالت بغُت عغى الىٓام
الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان العغاق وَبُعخه الضؾخىعٍت
والفعلُت مً خُض مؿاعاث الاهخلاٌ هدى الضًملغاَُت أو
الؿلُىٍت فی ئكلُم هغصؾخان ،وهظلً اعخمذ الضعاؾت على
مىهج جدلیل الىٓم لخدلُل زهاةو الىٓام الؿُاسخي في
ئكلُم هغصؾخان و الخدضًاث التي جىاظه.
الدراشاث الصابقت
ً
ووفلا للبِئت
جىاكل ألاصبُاث مفهىم الىٓام اإلاسخلِ ،
الاؾدبضاصًت ً ،خم اؾخسضام الاهخساباث على أنها الؿبب
ألاؾاسخي أو ختى الؿبب الىخُض الؾخعماٌ مهُلح الىٓام
اإلاسخلًِ .
ووفلا لهظا الاكتراح  ،فان العضًض مً البلضان لضيها
مجاٌ للضًملغاَُت وٍمىً العمل بضون اهخساباث وٍخم
اؾدبعاصها مً خلل ألاهٓمت الهجُىت .وَؿخسضم هظا البدض
ً
مفهىما أهثر مغوهت  ،وٍهف الاهخساباث بأنها ججؿُض
للضًملغاَُت  ،ولِـ الضًملغاَُت الىخُضة .لظلً  ،فان أي
ؾُاؾت صًملغاَُت في الىٓام الؿُاسخي باإليافت ئلى ؾُاؾت
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اؾدبضاصًت كض ًإصي ئلى جىنُف الىٓام بالىٓام الهجحن(
الكىبيي)2017:
صعاؾت مىػاي بالٌ ،لبُض عماص( ،)2020الجِل البرًخىعي
والاهخلاٌ الؿلُىي في ألاهٓمت الهجُىت
للض عهؼث ألاصبُاث اإلاعانغة ولها على صوع العؿىغٍحن في
جلُُض عملُت حعؼٍؼ الضًملغاَُت وفي هظا ؤلاَاع ًخم ئصعاط صوع
العؿىغٍحن هجؼء مً حعغٍف صعم الضًملغاَُت ،وهظا بؿبب
الخأزحر اللىي للجِل البرًخىعي يمً أغلب ججاعب الاهخلاٌ
الضًملغاَي في الؿىىاث ألازحرة (أمغٍيا الالجُيُت،أوعوبا
الكغكُت،الحغان العغبي ،)..وهى مازلم لىا مفاهُم ظضًضة
أنبدذ حؿخعمل هأصواث جدلُلُت لخفؿحر هظه الىيعُاث
مً كبُل ألاهٓمت الهجُىت،الضًملغاَُت الؼاةفت…الخ .فالىٓام
الظي جخدىم في اقخغاله مإؾؿاث غحر مىخسبت مً الكعب
غالبا ما ًيخج ويعُت هجُىت.
صعاؾت ،قیـالن ( )2019الخدىٌ الضیملغاَی فی ئكلُم هغصؾخان العغاق

مظ الىهف الشاوي مً الؿبعُيُاث في اللغن العكغًٍ ،واهذ
مؿألت الاهخلاٌ الضًملغاَي أو ما ٌؿمى ب "الضملغَت"
ً
ً
ومهما في العلىم الؿُاؾُت .جسخلف أؾباب
مىيىعا عةِؿا
الخدىٌ الضًملغاَي مً مىكف ئلى آزغ  ،وكض جأحي عىامل
ُ
ً
جماما هظلً كض جفغى
الاهخلاٌ مً اإلاجخمع هفؿه،
الضًملغاَُت على اإلاجخمع مً الخاعط  ،وهىان ؾلؿلت مً
العىامل التي ًمىً أن جسلم بِئت مىاؾبت ليكىء
الضًملغاَُت .هظه العىامل لِؿذ مجغص الاججاه الظي ٌعؼػ
اهخلاٌ الضًملغاَُت  ،ولىً هىان جضازل وجغابِ بحن خضور
الضًملغاَُت .للض ازخبر ئكلُم هغصؾخان مفهىم الخدىٌ
الضًملغاَي بعض أن وافذ باؾخمغاع لدكىُل هفؿه وهُاهه ،
لظلً ًداوٌ هظا البدض ؤلاظابت عً الؿإاٌ آلاحي :هل ؾلً
ئكلُم هغصؾخان اإلاؿاع الصحُذ للخدىٌ الضًملغاَي؟
صعاؾت ،الكىبيي(  )2017ألاهٓمت الهجُىت في اإلاكغق العغبي
وصوعها في جدىٍل الخالفاث الؿُاؾُت ئلى نغاع هىٍاث.
تهضف هظه الضعاؾت ئلى اكتراح ملترح هٓغي مسخلف لكغح
الخفىً اإلاؿخمغ إلاىُلت اإلاكغق العغبي وهُف جدىلذ
الازخالفاث الؿُاؾُت العغكُت ئلى اهلؿاماث لِـ لها هُاهاث
صولت ولىنها حعبر الحضوص ولها هىٍاث مخًاعبتً .مىً لألهٓمت
الهجُىت أن حؿاعض في زلم بِئت مدفؼة جدىٌ الازخالفاث
الؿُاؾُت ئلى نغاعاث هىٍت .في هظه ألاهٓمت ،لم ًخم خل أي
مهالح ألي خؼب ،مما ٌعجي أن عضم وظىص خىم ؾلُىي
وامل ًمىع أي لىن مً ألىان اإلاىافؿت أو الجزاع أو الدكاخً،
وال ًىظض قيل مؿمىح به للضًملغاَُت حؿمذ للمىافؿت
الضًملغاَُت على أؾاؽ الخعضصًت واإلاضاولت الؿلمُت للحىم
التي ًىفلها اللاهىن .لظلً ،فان بِئت الىٓام اإلاسخلِ هظه لها
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ظىاهب معُىت مً الضًملغاَُت والعضًض مً ظىاهب الحىم
اإلاُلم .لظلً جبضأ اإلاىافؿت الؿُاؾُت عاصة بهغاع بحن
وظهاث الىٓغ ووظهاث الىٓغ ألاًضًىلىظُت وجيخهي بهغاع
الهىٍت الظي ًإصي ئلى انهُاع اإلاجخمع.
صعاؾت بلغُض( )2017ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت :ؾُاق
َبُعي لالغتراب الؿُاسخي في اإلاىُلت العغبُت
اعخبرث الضعاؾت أن ْاهغة الاغتراب الؿُاسخي هي ْاهغة
مترافلت لألهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت) ، (Hybrid Regimeوهي
جلً ألاهٓمت التي واظهذ جُاعاث الاهخلاٌ الضًملغاَي بعض
ؾىت  ،1990عً َغٍم الاؾدىاص ئلى آلُاث وأصواث كاهىهُت
وؾُاؾُت (الاهخساباث ،الؿُاؾت العامت .)...والغغى مً طلً
هى الحفاّ على الؿلُت ومماعؾتها بما ًخماشخى مع مٓاهغ
الضًملغاَُت ،والهضف ألاؾاسخي هى الحفاّ على ألاهٓمت
الؿُاؾُت ،ولِـ حغُحرها ،مما ًؼٍض مً العؼلت الؿُاؾُت
لهظه اإلاجخمعاث .جدل الضعاؾت اإلاؿألت يمً الكأن العغبي
عً َغٍم ؤلاظابت على الؿإاٌ آلاحي :ئلى أي مضي ٌعخبر الىٓام
الؿُاسخي اإلاسخلِ الخلفُت الُبُعُت لالغتراب الؿُاسخي في
اإلاىُلت العغبُت؟ وما جلً ألاصواث التي حؿخسضم إلخضار
الٓاهغة اإلاظوىعة في يىء ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت؟
صعاؾت جىاػي ( ،)2016ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت -مفاعكت
الخدىٌ والخىُف :كغاءة في الحالت الجؼاةغٍت
ئن ئخضي مفاعكاث ألاهٓمت الؿُاؾُت الحالُت هي أنها جضعي
أنها أهثر صًملغاَُت مً ألاهٓمت الؿُاؾُت ألازغي  ،ومع
ْهىع الجُل الشالض مً الضًملغاَُت  ،جهبذ هظه الحجت
ً
ويىخا عىض الخدىٌ ئلى العالم الشالض .الضًملغاَُت في
أهثر
هظا العالم حعؼػها اإلاىظت الشالشت مً الضًملغاَُت  ،لظلً
فان عمغ الضًملغاَُاث هظه ال ًخعضي ههف كغن هدض أعلى
 ،وهظا بىفؿه ًدضر مكيلت جغؾُش الضًملغاَُت وٍشحر
حؿاؤالث .صًملغاَُاث غحر مىخملت أو أهٓمت ؾُاؾُت مسخلُت
خُض اللُم الضًملغاَُت والؿلُىٍت مسخلُت .والحلُلت أن
هظا الىيع ٌكحر ئلى أن مغخلت الخدىٌ الضًملغاَي جيخٓغ
عملُت جىَُض الضًملغاَُت.
صعاؾت اًفا بُلحن ( )2004( ) Eva Bellinاؾخمغاع الىٓم
الدؿلُُت وجدىلها ألاهٓمت غحر الضًملغاَُت  :اإلاؿاعاث
والخدىالث
هضفذ الضعاؾت ئلى جلضًم جفؿحر ملىع لبلاء ألاهٓمت
الاؾدبضاصًت في الكغق ألاوؾِ وكضعتها اللىٍت على الاؾخمغاع،
وكض صعؾذ اهخفايت "الغبُع العغبي" وعالماث ؾلىٍ
ألاهٓمت في مهغ وجىوـ .وكض بُيذ بالحن أن وظىص "وُْفت
الخضماث ألامىُت ؤلالؼامُت" في جلً الضوٌ هى الظي ًفؿغ
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ؾبب اؾخمغاع الىٓام الاؾدبضاصي وملاومخه للخغُحراث .خُض
اعخبرث اهه ولما ػاصث كضعة اإلاإؾؿاث ألامىُت ؤلالؼامُت
للىٓام واؾخعضاصها للضفاع عً الىٓام الاؾدبضاصي الحالي ،
ػاصث فغنت بلاء الىٓام الاؾدبضاصي وملاومخه ألي مداوالث
ئنالح وحغُحر
هُيلُت الضعاؾت
جىػع هُيل البدض على مبدشحن  ،فًال عً اإلالضمت و
الخاجمت ،فلض زهو اإلابدض الاوٌ الَاع اإلافاهُمي ،وطلً
يمً مُلبحن أزىحن ،فاإلاُلب الاوٌ ًدىاوٌ مفهىم الىٓام
الؿُاسخي الهجحن ،أما اإلاُلب الشاوي فخم جسهُهه
لخهاةو الىٓام الؿُاسخي الهجحن .أما اإلابدض الشاوي فلض
جم الخُغق ئلى الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان ،وطلً
يمً مُلبحن ،اإلاُلب الاوٌ ًدىاوٌ ؾماث الىٓام الؿُاسخي
في ؤلاكلُم ،أما اإلاُلب الشاوي فلض زهو للىكىف على
زهاةو الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان.
اإلابدض ألاوٌ  :الىٓام الؿُاسخي الهجحن :اإلافهىم والخهاةو
حعض ْاهغة ألاهٓمت الهجُىت ْاهغة كضًمت ظضًضة في أصبُاث
الؿُاؾت اإلالاعهت ،فهي ْاهغة مىظىصة في صوٌ قغق أوعوبا
مىظ نهاًت الحغب العاإلاُت الشاهُت ،لىنها اهدكغث مً ظضًض
بعض عام ( )1990وْهىع ما ؾمي باإلاىظت الشالشت
للضًملغاَُت ،ئط جىؾعذ اإلاىٓىمت الضًملغاَُت لُدخىي
ظمُع صوٌ أوعوبا الغغبُت( .) Schedler : 2002
اإلاُلب ألاوٌ :مفهىم الىٓام الؿُاسخي الهجحن ًُلم مفهىم
الىٓام الؿُاسخي الهجحن على الضوٌ التي ججمع بحن بعٌ
مٓاهغ الضًملغاَُت وبعٌ مٓاهغ الاؾدبضاص ،خُض أن جلً
ألاهٓمت الؿُاؾُت جماعؽ ؾُاؾاث ً مخىاكًت مً خُض
اإلاًمىن؛ فهي حؿمذ ببعٌ اإلاماعؾاث الضًملغاَُت لىً
في ْل بِئت ؾُاؾُت اؾدبضاصًت وؾلُىٍت ( الكىبيي:
:2017م . )11وألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت جلع في مىُلت
عماصًت بحن الضًملغاَُت والاؾدبضاصًت ،خُض ًسلِ الىٓام
الؿُاسخي في مماعؾخه للؿلُت ونىع اللغاع الؿُاسخي بحن
هٓام ال ًخُىع .وخضص
واظهت صًملغاَُت وعمم ؾلُىي في ٍ
ؾدُفً لُفُدؿيي ولىوان زالر اججاهاث مسخلفت لٓهىع
ألاهٓمت الهجُىت هي ( : ) Levitsky and Way :2002
الاججاه ألاوٌ :الًغِ الخاعجي وألاػماث الضازلُت للضولت
ظاء هظا الاججاه جدذ جأزحر ويغِ اإلاجخمع الضولي وألاػماث
الاكخهاصًت واإلاالُت  ،خُض كامذ جلً الضوٌ باظغاء
ئنالخاث ؾُاؾُت وئلى ئظغاء الاهخساباث والخعضصًت الحؼبُت،
لىً يعف كىي وأخؼاب اإلاعاعيت في جلً الضوٌ أصي ئلى
جغاظع الىٓام الؿُاسخي عً الضًملغاَُت وفكل مداوالث
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ؤلانالح ،وبلى الىٓام ًخمحز باالؾدبضاصًتً .لىٌ ماهـ فُبر
"أن الىٓام الحاهم ًىدؿب قغعُخه مً قعىع اإلاديىمحن
بأخلُخه وظضاعجه في الحىم ،وأهه صون الكغعُت ًهعب علي
أي هٓام خاهم أن ًملً اللضعة الًغوعٍت علي ئصاعة الهغاع
بالضعظت الالػمت في اإلاضي البعُض ،ومً زم ًبلي ظىهغ
ً
الكغعُت مخمشال في يغوعة عيا وكبىٌ اإلاديىمحن ولِـ
ئطعانهم لفغص أو هسبت في أن ًماعؾىا الؿلُت عليهم( صخغي:
 ) 2020الاججاه الشاوي:ؾلىٍ الىٓام الاؾدبضاصي في صوٌ
أوعوبا الكغكُت ظاء هظا الاججاه بعض ؾلىٍ الىٓام
الاؾدبضاصي في صوٌ أوعوبا الكغكُت ،ولىً ؾلىٍ جلً
ألاهٓمت أصي ْهىع الىٓام الاؾدبضاصي الخىافسخي(الهجحن)،
خُض جىظض في جلً الضوٌ اهخساباث نىعٍت  ،لىنها جفخلغ
لبيُت جدخُت للشلافت الضًملغاَُت أو اإلاجخمع اإلاضوي ،مما هحئ
اإلاىار اإلاىاؾب للمماعؾت الاؾدبضاص مً كبل الؿلُت اإلاىخسبت
مشل صوٌ ( أعمُىا ،هغواجُا ،عوماهُا ،عوؾُا ،أوهغاهُا ).
)(Leonardo Morlino, 2009, pp. 273
ً
والخدىٌ مً الحىم الاؾدبضاصي ئلى الضًملغاَُت غالبا ما
ًإصي ئلى ئهخاط أقياٌ مسخلفت مً ألاهٓمت الهجُىت ،ولِـ
بالًغوعة أن ًيىن مؿاعا زُُا ،خُض ًمىً للحغواث التي
جبخعض عً الحىم الاؾدبضاصي مؼط اإلايىهاث اإلاسخلفت إلهخاط
صًملغاَُاث مسخلفت ،فالؿماث الالفخت للىٓغ للخدىالث
الضًملغاَُت العاإلاُت ألازحرة ،واهذ تهضف ئلى جفغَغ العضًض
مً الضًملغاَُاث مً زالٌ الًغِ باججاه الانهُاع اإلافاجئ
للضًملغاَُت ،واؾدبضالها بالؿلُت العؿىغٍت ،التي هي قيل
مً أقياٌ الىٓام الهجحن(Mikael Wigell, Ibid, p.235) .
الاججاه الشالض :خضور ألاػماث الؿُاؾُت والاكخهاصًت إلاضة
َىٍلت ظاء انهُاع ألاهٓمت الضًملغاَُت بعض خضور ألاػماث
الؿُاؾُت والاكخهاصًت إلاضة َىٍلت ،مما هحئ اإلاىار اإلاىاؾب
للخدىٌ مً ألاهٓمت الضًملغاَُت ئلى ألاهٓمت الاؾدبضاصًت
وبعضص مً الُغق منها الاهلالب الظاحي ،أو جضمحر ظمُع
مإؾؿاث الضًملغاَُت بكيل عام هما خضر في بحرو
وفجزوٍال في بضاًت الدؿعُىاث.ول جلً الاججاهاث حعبر عً
الازخالف في أقياٌ الحيىماث الاؾدبضاصًت الخىافؿُت (الىٓم
الهجُىت) ،بحن الكيل الضًملغاَي الهىعي ووظىص مإؾؿاث
صًملغاَُت بكيل عؾمي (الاهخساباث والخعضصًت الحؼبُت)
والكيل الضًملغاَي ْاهغٍا وبضون خغٍاث ؾُاؾُت ومضهُت أو
ؾُاصة لللاهىن ،مع فلضان ألامل بخغحر جلً ألاهٓمت عً َغٍم
الاهخساباث(. ) Diamond, Larry Jay, 2002,p24
اإلاُلب الشاوي :زهاةو الىٓام الؿُاسخي الهجحن
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أصي انهُاع ؾىع بغلحن وؾلىٍ ألاهٓمت الاؾدبضاصًت في صوٌ
أوعوبا الكغكُت عام ( )1990ئلى ما ٌعغف باإلاىظت الشالشت مً
الضًملغاَُت واهخهاعا اللُبرالُت الغغبُت واهتهاء عهغ
الاؾدبضاص .لىً الىاكع الضولي ازبذ أن جلً اإلاىظه لم جىً
ؾىي مىظت صًملغاَُت عابغة (عضم الُلحن الضًملغاَي)
) (Luke March 2009 p 506-507كلت الضوٌ التي اؾخلغث
على الىٓام الضًملغاَي ،واعجضاص بعٌ الضوٌ باججاه الىٓام
الاؾدبضاصي لىً بكيل ظضًض (الكىبيي:مغظع ؾابم:م)8
وأَلم علُه الباخشىن أؾماء مسخلفت منها (الاؾدبضاصي
الضًملغاَي ،الضًملغاَي العؿىغي ،الىٓام الىعاسي الجضًض)
وأصث جلً اإلاؿمُاث لخجمُل الىٓم ؤلاؾدباصاًت التي جُبم
مباصب الضًملغاَُت بكيل ؾُحي ونىعي .وهغص فعل على
جلً الاهخلاصاث ،جم اؾخسضام مهُلحاث الاؾدبضاصي
الاهخسابي ،الاؾدبضاصي الخىافسخي ،الاؾدبضاصي ههف
الخىافسخي ،الاؾدبضاصي اإلاغنSteven Levitsky and Lucan ( .
.)A. Way: p51وجباًيذ أعاء الىخاب واإلافىغًٍ خىٌ زهاةو
ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت ،هل هي مغخلت اهخلالُت جلع بحن
الاؾدبضاصًت والضًملغاَُت ،أم هي مغخلت نهاةُت اهتهذ ئليها
عملُت الخدىٌ الضًملغاَي ،وطهبىا في اججاهحن.وٍظهب
الاججاه ألاوٌ ئلى أن ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت وزالٌ مغخلت
الخدىٌ هدى الضًملغاَُت ،عسخذ العضًض مً مٓاهغ
الضًملغاَُت مشل ( الاهخساباث الخىافؿُت) لىً بضون أن
ًفطخي طلً ئلى صًملغاَُت واملت .فهي أهٓمت ؾُاؾُت جماعؽ
الاهخساباث صون أن جإمً بها ،والهضف مً طلً الحهىٌ على
هىع مً الكغعُت الضولُت .وغالبا ما ًلىم الىٓام الؿُاسخي
الهجحن باظغاء جلً الاهخساباث التي ججغي جدذ ؾُُغجه،
بهضف اؾخمغاعه في الؿلُت والخمخع بالكغعُت ( عبض
الجباع،فالح:2006:م .)20أما الاججاه الشاوي :فُعخبر الىٓام
الؿُاسخي الهجحن مغخلت نهاةُت ونل ئليها الىٓام أزىاء مؿاع
الخدىٌ الضًملغاَي ،فهي مغخلت جدضًض لألهٓمت
الاؾدبضاصًت التي أظبرتها ْغوف صازلُت وأزغي زاعظُت هدى
اجساط جضابحر ؾُاؾُت وكاهىهُت هدى صًملغاَُت مدضوصة ظضا
عبر اهخساباث جىافؿُت ( الىٓم الاؾدبضاصًت الخىافؿُت ) حعمل
على بلاء ألاهٓمت الؿُاؾُت اللاةمت ،ولِـ اؾدبضالها
صًملغاَُا (.الكىبيي:مغظع ؾابم ،م . )11فالىٓام
الضًملغاَي الحلُلي ًغجىؼ على صعامخحن  ،جضاوٌ الؿلُت مً
زالٌ الاهخساباث ،وئكامت هٓام صؾخىعي كاةم على ؾُاصة
اللاهىن(Mikael Wigell, 2008, p.234 (.
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وكاعن ّ
ول مً لُفُدؿيي وواي ) Way and Levitsky( :بحن
الىٓم الاؾدبضاصًت الاهخسابُت والىٓم الاؾدبضاصًت الخىافؿُت
وخهغها في اإلاجاالث الخالُت :
أوال :الاهتخاباث
جماعؽ الاهخساباث في الىٓام الهجحن ( الاؾدبضاصي الخىافسخي )
بكيل صوعي ،ختى ًىاٌ الىٓام الكغعُت الضؾخىعٍت
واللاهىهُت ،وعيا اإلاىاَىحن واإلاجخمع الضولي ،وغالبا ما جخم
الاهخساباث جدذ ؾُُغجه ،وخؿب ما ًغٍض مً هخاةج
) (Andreas Schedler, y,p. 38وجمشل الاهخساباث الغوؾُت
مشاال واضحا على ما ٌؿمى "اإلاعاعيت اإلاضاعة" التي واهذ جضاع
بكيل مفغٍ مً الضولت ( .)March, L2009 p 506وال ًمىً
اؾخسضام الاهخساباث والخدىٌ ئلى هٓام الضًملغاَي هأخض
ملاًِـ الضًملغاَُت ،فاالهخساباث الضًملغاَُت ال جًمً
اَُا لُبر ً
خىما صًملغ ً
ً
الُا ،ختى لى واهذ صًملغاَُت خلُلُت،
ً
فعلُا بعٌ كُاعاث الؿيان مً الخعبحر عً
وكض جدغم
ً
مهالحهم ،أو ختى جسفي أقياال ظضًضة مً اللمع الؿُاسخي
أو الاكخهاصي أو الاظخماعي ألظؼاء هبحرة مً اإلاجخمع ( Mikael
 .) Wigell, 2008, p.238بل ًلؼم أًًا أن ًيىن خماًت
للحغٍاث والحلىق اإلاضهُت ،فالضًملغاَُت في جلً الضوٌ كض
جيىن صًملغاَُت مىظهت ،عغم وظىص حعضصًت الحؼبُت ،أو
حعضصًت ملُضة ( ،)Diamond, Larry Jay, ,p25وهى ما ظعل
العضًض مً الباخشحن ًُ ،للىن مهُلح هٓام هجحن ( Hybrid
 )Regimeعلى الضوٌ التي فيها الىٓام الضًملغاَي
والاؾدبضاصي (بىلميِ ،ؾلحن  ،2017 ،م ،)8خُض ًمىً
للىي اإلاعاعيت في هظا الىىع مً ألاهٓمت أن ّ
جخدضي بكيل
ُ
صوعي الىٓام  ،وجلحم بهم الهؼٍمت  ،لىً الىٓام ًلىم
بالتزوٍغ اإلاىٓم لالهخساباث لالؾخمغاع في الؿلُت .وَعخبر ئظغاء
الاهخساباث مبرع لالؾخمغاع في الؿلُت وٍخم بكيل نىعي.
(هەڵکەوث عەبضواڵ ،صیمکغاجحزەکغصن و خىکمغاوی باف،
زەهضان بۆ پەزل و وەقاهضن ،چاپی یەکەم ال )٦٣
ثاهيا :التشريعاث وشيادة القاهون
ًخم ويع الدكغَعاث الالػمت في ألىٓام الؿُاسخي الهجحن التي
جىٓم الاهخساباث بكيل صوعي ،وجيىن جىافؿُت ،لىنها جهمم
إلهخاط مجالـ حكغَعُت يعُفت ختى ًبلى الىٓام مؿُُغا
عليها( .قُالن :2019:م )135وهظا الىىع مً الىٓام ٌؿمى
(ههف صًملغاَي ،الضًملغاَُت الؼاةفت أو الافترايُت)
فهالخُاث وؾلُاث ألاشخام اإلاىخسبحن مدضوصة وملُضة
مع وظىص قيىن خىٌ هؼاهت الاهخساباث ،وهظلً ًىظض
العضًض مً اللُىص على الحغٍت الؿُاؾُت  ،فبعٌ الىُاهاث
الؿُاؾُت ال حؿخُُع أن حعبر عً هفؿها( Diamond, Larry
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 .) Jay, ,Ibid,p25باإليافت ئلى طلً ،على الغغم مً أن بعٌ
هظه اإلاإؾؿاث طاث َابع مإؾسخي ،فان الخهاةو ألابىٍت
للعضًض منها وؾُُغتها على اإلاإؾؿاث ألامىُت ججعل عالكتها
مع اإلاإؾؿاث ألامىُت والىسبت/ألاهٓمت الحاهمت عوابِ
شخهُت وأولُت .وفي الغالبً ،خم حعُحن كىاث ألامً الخانت
على أؾاؽ الغوابِ العاةلُت والُاةفُت والعغكُت واللبلُت
(.) Eva Bellin, 2004, pp.139-157
عابعا :ؤلاعالم ونىاعت الغمىػ غالبا ما ًيىن ؤلاعالم في
ٌ ٌ
ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت ملً جام للضولت ،وٍسًع لغكابت
ّ
مكضصة ،أو ًيىن مىبىجا بُغٍلت هٓامُت ممىهجت .وجمخاػ جلً
الىٓم بما ٌعغفب نىاعت الغمىػ ،وجلضٌـ اللاةض ،خُض
مؼٍض
ٌعمل الىٓام الهجحن على ئهخاط هُاهاث فئىٍت جلىص ئلى ٍ
مً الخفىًُ في ُبجى اإلاجخمع ،طلً ّ
أن أبغػ ألاعغاى التي
ٌعاهيها الىٓام الؿُاسخي الهجحن ،أن جؼصاص فُه اإلاجمىعاث
اإلاسخلفت أو اإلاخًاصة ،والتي جىدى هدى زلم الغمىػ (عاةلت
بغػاوي ،ظالٌ الُالباوي) ،وهظه الغمىػ هي أمغ يغوعي
جلخًيها الًغوعة ئلى ازخالق هىٍت قاملت ألبىاء مجمىعت ما،
وفي الغالب جهبذ الغمىػ ؾببا مشجعا الؾخمغاع الدكاخً
الضازلي ،وكض ّجضعي أو جسخلم ئهجاػاث وَىُت أو َاةفُت
جيؿبها لىفؿها (خالت بغػاوي ) ،أو جلجأ لخلمُع نىعة بعٌ
اللاصة الُاةفُت في زُىة أكغب ئلى الخهعُض (جأبحن الكهضاء
اللاصة وعفعهم إلاهاف ا ّ
إلالضؽ)( .ظؿىع للضعاؾاث)2017 ،
ئن ؾُاؾت الهىٍت (العغق أو الضًً أو الُاةفت) هي أصاة حعبئت
ظماعُت جًمً أكصخى كضع مً جلاؾم الؿلُت واإلاىاعص  ،لىً
جدلُم هضف اهدؿاب الؿلُت واإلاىاعص ًفخذ الباب أمام
عملُت معاهؿت ،مما ًىفغ كىة صافعت للهغاعاث الضازلُت.
ً
ؾُاؾُا هي نغاع
ئن مجمىعت الهىٍت الىاخضة اإلاخسُلت
لخمشُل اإلاجمىعت وكُاصتها .هظا هى اإلايان الظي جبضأ فُه
الاهلؿاماث ألاًضًىلىظُت والاظخماعُت ،والاهلؿاماث اللبلُت
والعاةلُت  ،وختى الخلؿُماث الحًغٍت والُبلُت في العمل في
ول مجمىعت ( .عبض الجباع فالح :مغظع ؾابم،م)22
املبحث الثاوي :الىظام الصياس ي في إقليم كردشتان :الصماث
والخصائص

ئن أنعب اإلاعًالث التي جىاظه ئكلُم هغصؾخان هي معًلت
جدضًض هىٍت الىٓام الؿُاسخي ،ئط ال ٌعغف اإلاخابع للكأن
ُ
الىغصي ؾماث وزهاةو الىٓام الؿُاسخي لإلكلُم وفُما
ًلي جبُان ألهم ؾماث وزهاةو الىٓام الؿُاسخي لإلكلُم
اؾدىاصا ئلى مكغوع مؿىصة الضؾخىع لعام . 2009
اإلاُلب ألاوٌ :ؾماث الىٓام الؿُاسخي في ؤلاكلُم
جىو اإلااصة ألاولى مً مؿىصة صؾخىع خيىمت ئكلُم هغصؾخان
لعام  " 2009على أن الىٓام الؿُاسخي في ؤلاكلُم بغإلااوي
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ظمهىعي صًملغاَي ٌعخمض الخعضصًت الؿُاؾُت ومبضأ الفهل
ً
بحن الؿلُاث وجضاوٌ الؿلُت ؾلمُا عً َغٍم الاهخساباث
العامت اإلاباقغة الؿغٍت والضوعٍت.
أوال :هٓام عةاسخي  :وكض اعخبرث مؿىصة الضؾخىع في اإلااصة
( )60أن عةِـ ئكلُم هغصؾخان هى الغةِـ ألاعلى للؿلُت
الخىفُظًت واللاةض العام للىاث خغؽ ؤلاكلُم (البِكمغهت)
وٍيىن ممشال لكعب ؤلاكلُم وٍهبذ هاةبا عىه في اإلاىاؾباث
الىَىُت واللىمُت ،وٍلىم بمهمت الخيؿُم بحن الؿلُاث
الاجداصًت وؾلُاث ؤلاكلُم .وأعُذ اإلااصة ( )65مً مؿىصة
الضؾخىع  ،نالخُاث واؾعت لغةِـ ؤلاكلُم جىغؽ هُمىت
الغةاؾت على باقي الؿلُاث ،فغةِـ ؤلاكلُم ،له خم اكتراح
مكاعَع اللىاهحن هما ًملً خم الىلٌ(الفُخى) على اللىاهحن
الهاصعة مً البرإلاان ،وٍملً خم ئنضاع مغاؾُم بكأن؛
حكىُل الىػاعة بعض هُل زلت ألاغلبُت ،وئكالت الىػعاء ئطا َلب
عةِـ الىػعاء أو في خالت كُام البرإلاان بحجب الشلت عنهم
فًال على حعُحن اللًاة ونالخُاث أزغي( عةاؾت ئكلُم
هغصؾخان  :مكغوع صؾخىع ئكلُم هغصؾخان العغاق
 )https://presidency.gov.krd/krpوهدُجت جلً الهالخُاث
الىاؾعت التي ًخمخع بها عةِـ ؤلاكلُم ،في مىٓىع بعٌ
ً
ً
ألاخؼاب ،كلبذ الىٓام واكعُا وعملُا مً بغإلااوي ئلى عةاسخي.
وىن الغةِـ ًيخسب باالكتراع الؿغي اإلاباقغ مً كبل الكعب
ألامغ الظي ٌعُُه مغهؼ كىة أهبر ئػاء البرإلاان هما ًخمخع
بهالخُاث واؾعت أزغي ال جىاؾب أي عةِـ في أي هٓام
بغإلااوي ،فُما ًغي البعٌ آلازغ أهه أكغب ئلى الىٓام اإلاسخلِ
وىهه ًًم عةِـ بهالخُاث كىٍت باإليافت ئلى وظىص وػاعة
(عةِـ وػعاء ووػعاء) حؿدىض في حكىُلها ئلى ألاغلبُت البرإلااهُت
وٍسًعىن ئلى الغكابت البرإلااهُت ( .ػاها عؤوف خمه هغٍم ،صاها
عبض الىغٍم ؾعُض 2014،م ) 1320وجُالب أخؼاب
اإلاعاعيت الغةِؿُت في ؤلاكلُم باوكاء هٓام بغإلااوي عةاسخي ًخم
ً
مً زالله اهخساب عةِـ ؤلاكلُم مً صازل كبت بغإلاان بضال مً
اهخسابه مباقغة مً الكعب .ختى ًخمىىىا مً مداؾبخه أو
سحب الشلت مىه مع جللُو نالخُاجه الحالُت هما ظاء في
ً
ً
كاهىن عةاؾت ئكلُم هغصؾخان التي ٌعض هافظا خالُا في ْل
غُاب الضؾخىع.
زاهُا :هٓام بغإلااوي :جىو اإلااصة ( )40مً مؿىصة صؾخىع
خيىمت ئكلُم هغصؾخان لعام  " 2009على أن بغإلاان هغصؾخان
العغاق هى الؿلُت الدكغَعُت  ...............لكعب ؤلاكلُم،
وٍجغي اهخساب أعًاةه باالكتراع الؿغي اإلاباقغ"  .وخضصث
اإلااصة( )42مً مكغوع مؿىصة الضؾخىع مضة البرإلاان بأعبع
ؾىىاث جبضأ مً جاعٍش أوٌ اظخماع له .فُما بُيذ اإلااصة ()56
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اهه ًجىػ للبرإلاان خل هفؿه بمىافلت أغلبُت زلثي عضص
أعًاةه .وٍخيىن البرإلاان في ئكلُم هغصؾخان العغاق خالُا مً
 111ملعضا بمىظب اللاهىن عكم(  ) 1الهاصع عام ،1992
وٍغأؽ البرإلاان عةِـ اإلاجلـ ،وَؿاعضه في مهامه هاةب عةِـ
البرإلاان .وٍدم لجمُع ألاشخام الظًً جتراوح أعماعهم مً
 18عاما فما فىق اإلاكاعهت في الخهىٍذ وٍيىن الخهىٍذ في
الاكتراع بكيل مباقغ وقامل وؾغي .وجم ئظغاء أوٌ اهخساباث
في عام  ،1992فُما ظغث آزغ الاهخساباث للبرإلاان في  30أًلىٌ
عام  2018والتي وان مً اإلافترى ئظغاؤها في العام  ،2017ئال
أنها أظلذ بؿبب الخالفاث الؿُاؾُت والحغب يض جىُٓم
"الضولت ؤلاؾالمُت" ،وزانت بعض ئبُاٌ هخاةج الاؾخفخاء على
اهفهاٌ ئكلُم هغصؾخان في ؾبخمبر/أًلىٌ . 2017
زالشا :هٓام خؼبي ً :ىظض في هغصؾخان العغاق الىشحر مً
ًّ
عؾمُا خىالي( 36
ألاخؼاب الؿُاؾُت؛ ئط ًبلغ عضص اإلاجاػة
ً
خؼبا) ،وجم جدضًض وؿبت  ٪7هدض أصوى لخمشُل ألاخؼاب في
ُ
البرإلاان ،خُض جدىم هغصؾخان العغاق الُىم مً كبل زمؿت
أخؼاب عةِؿُت في هي (الحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي،
وخؼب الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي ،وخغهت الخغُحر (گۆڕان)،
والجماعت ؤلاؾالمُت ،والاجداص ؤلاؾالمي الىغصؾخاوي) .وجم
ئظغاء أوٌ اهخساباث في عام  1992أصث ئلى حكىُل أوٌ
ظمعُت وَىُت هغصؾخاهُت وحكىُل خيىمت ئكلُم هغصؾخان.
وعلض البرإلاان أوٌ ظلؿاجه بخاعٍش  15جمىػ عام  1992ناصق
زالٌ هظه الجلؿت على اللاهىن عكم ( )1باعخباع اإلاجلـ
في
الدكغَعُت
الؿلُت
الىغصؾخاوي
الىَجي
ئكلُم.هغصؾخان(خيىمت.ئكلُم.هغصؾخان،
http://previous.cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=14&p=2
 . )66وفي عام  ،2009جم حعضًل كاهىن الاهخساباث لُلىم
بخسفٌُ الحض ألاصوى لؿً اإلاغشححن لعًىٍت البرإلاان مً
ؾً الـ  30ئلى ؾً الـ  .25وػٍاصة الحهت اللاهىهُت (وىجا)
لليؿاء في البرإلاان مً  25في اإلااةت ئلى  30في اإلااةت ،في خحن جم
ػٍاصة الحهت اإلالغعة لألكلُاث ئلى  11ملاعض ليل مً
اإلاؿُدُحن والترهمان.
املطلب الثاوي :خصائص الىظام الصياس ي في إقليم
كردشتان
ًمىً جبُان زهاةو الىٓام الؿُاسخي في ئكلُم هغصؾخان
على الىدى الخالي:
أوال :عدم وحود دشتور
ان اوعضام وزیلت صؾخىعیت فی الاكلیم ( ًىظض مؿىصة
للضؾخىع لم جکخمل اظغاءاث والخُىاث اللاهىهیت بكأنها)
وجدضص بىيىح العالكت بحن اإلاىاَىحن والؿلُاث  ،وهظلً

Page 179

العالكت بحن الحؼب والحيىمت  ،وجىٓم العالكت بحن
اإلاإؾؿاث الدكغَعُت والخىفُظًت واللًاةُت  ،وهي مً أهم
اللًاًا الؿُاؾُت في اإلاىُلت .وكض أصي طلً ئلى الافخلاع ئلى
ئيفاء الُابع اإلاإؾسخي على زبرة الؿلُت في اإلاىُلت
وغمىى هُاق ؾلُت الؿلُاث الشالر .ال ًىظض صؾخىع في
ً
اإلاىُلت ،مما ًسلم فغاغا بحن اللاهىن والضؾخىع  ،زانت في
خالت الخالفاث على الؿلُت ،ألن الهغاع على الؿلُت وظض
زالٌ ئَالت والًت عةِـ ؤلاكلُم (مؿعىص باعػاوي) في ً 30ىهُى
 ، 2013 ،ووظىص مؿىصة الضؾخىع ،جىو بىيىح على أن
ؾلُت الغةِـ هي أعبع ؾىىاث في اإلاىُلت وٍمىً ئعاصة
اهخسابه لىالًت زاهُت.
ثاهيا  :صالحياث واشعت لرئيض إلاقليم جكرس هيمىت
الرئاشت على باقي الصلطاث
جىو اإلااصة ألاولى مً مؿىصة صؾخىع خيىمت ئكلُم هغصؾخان
" على ان الىٓام الؿُاسخي في ؤلاكلُم بغإلااوي ظمهىعي
صًملغاَي ٌعخمض الخعضصًت الؿُاؾُت ومبضأ الفهل بحن
ً
الؿلُاث وجضاوٌ الؿلُت ؾلمُا عً َغٍم الاهخساباث العامت
اإلاباقغة الؿغٍت والضوعٍت ،".وكض اعخبر الضؾخىع في اإلااصة
( )40مً مؿىصة الضؾخىع أن عةِـ اكلُم هغصؾخان هى
الغةِـ ألاعلى للؿلُت الخىفُظًت واللاةض العام للىاث خغؽ
الاكلُم (البِكمغهت) وٍيىن ممشال لكعب ؤلاكلُم وٍهبذ هاةبا
عىه في اإلاىاؾباث الىَىُت واللىمُت ،وٍلىم بمهمت الخيؿُم
بحن الؿلُاث الاجداصًت وؾلُاث الاكلُم.واعُذ كاهىن عكم
ّ
اإلاعضٌ باللاهىن عكم ( )2لؿىت ،2006
( )1لؿىت 2005
نالخُاث واؾعت لغةِـ ؤلاكلُم جىغؽ هُمىت الغةاؾت على
باقي الؿلُاث ،فغةِـ ؤلاكلُم ،له خم اكتراح مكاعَع
اللىاهحن هما ًملً خم الىلٌ(الفُخى) على اللىاهحن الهاصعة
مً البرإلاان ،وٍملً خم ئنضاع مغاؾُم بكأن؛ حكىُل
الىػاعة بعض هُل زلت ألاغلبُت ،وئكالت الىػعاء ئطا َلب عةِـ
الىػعاء أو في خالت كُام البرإلاان بحجب الشلت عنهم فًال على
حعُحن اللًاة ونالخُاث أزغي .وهدُجت جلً الهالخُاث ًغي
بعٌ الفلهاء في الاكلُم أن الىٓام أكغب ئلى الىٓام
الغةاسخي ،وىن الغةِـ ًيخسب باالكتراع الؿغي اإلاباقغ مً
كبل الكعب ألامغ الظي ٌعُُه مغهؼ كىة أهبر ئػاء البرإلاان هما
ًخمخع بهالخُاث واؾعت أزغي ال جىاؾب أي عةِـ في أي
هٓام بغإلااوي ،فُما ًغي البعٌ آلازغ أهه أكغب ئلى الىٓام
اإلاسخلِ وىهه ًًم عةِـ بهالخُاث كىٍت باإليافت ئلى وظىص
وػاعة (عةِـ وػعاء ووػعاء) حؿدىض في حكىُلها ئلى ألاغلبُت
البرإلااهُت وٍسًعىن ئلى الغكابت البرإلااهُت.
ثالثا :الصراع على الصلطت وظهور ائتالفاث حزبيت هشت
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ًخمحز الىٓام الؿُاسخي في ؤلاكلُم بالهغاع اإلاؿخمغ بحن
الحؼبحن الغةِؿحن( الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي ،الحؼب
الضًملغاَي الىغصؾخاوي)على الؿلُت ،وعغم الاجفاكاث
الؿُاؾُت بُنهما على حكىُل خيىماث جىافم ،لکً زالفاتهما
اإلاؿخمغة واإلاخىانلت نبغذ ؤلاكلُم بعضم الاؾخلغاع الؿُاسخي
والاظخماعي(الؼٍضي، 2012:م )8فبعض اهخساباث عام ،1992
اقخعل الهغاع بُنهما على هخاةج الاهخساباث واهخهى بخىافم
الحؼبحن على اخخياع وجلاؾم الؿلُت في مإؾؿاث ؤلاكلُم
الؿُاؾُت وألامىُت والاكخهاصًت وبيؿبت مدؿاوٍت (وؿبت
الىهف ليل خؼب) (زىقىاو .)2004:لىً الجزاع بُنهما
اؾخمغ بالخهاعض بؿبب خلىق خُاػة ألاعاضخي والخىافـ على
عاةضاث الجماعن مما أصي ئلى وكىب خغب أهلُت صامذ زالر
ُ
ُ
ؾىىاث ( )1997-1994كخل فيها ٦آالف فغص ،وق ّغص عكغاث
آلاالف (واوه خؿً ،ؾام صاغغ. )2015:وهخج عنها خيىمخحن
مخىافؿخحن  ،خيىمت الؿلُماهُت بلُاصة خؼب الاجداص الىَجي
الىغصؾخاوي  ،وخيىمت اعبُل بلُاصة الحؼب الضًملغاَي
الىغصؾخاوي (عماعة ،عقُض وٍىؾف مدمض )2021:واؾخمغث
الاهلؿام بحن الحؼبحن والاقدباواث العؿىغٍت اإلاخلُعت ختى
عام ( )2005خُض وكع ػعماء الحؼبحن اجفاكا بغعاًت أمغٍىُت
في واقىًُ العانمت ،هو على ئكامت خيىمت مىخسبت في
ؤلاكلُم بعض فترة اهخلالُت مً جلاؾم الؿلُت (الؼبُضي،
وناصق . )2012 :هما جم في هفـ العام ( )2005ئكغاع
الضؾخىع العغاقي الظي هو على خم ألاهغاص في ؤلاكلُم باكامت
مىُلت خىم طاحي لُمىدها الكغعُت اللاهىهُت والضؾخىعٍت (
واول ،ؾاعه ، 2011 ،م .)72وفي عام  2007علض بغعاًت
الىالًاث اإلاخدضة ما ُ ّ
ؾمي باالجفاق الاؾتراجُجي بحن الحؼبحن،
وبمىظب الاجفاق أنبذ للحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي
الهالخُت ألاعلى في الؿُاؾُت الىغصًت لإلكلُم والعالكاث
الخاعظُت ،في خحن أنبذ خؼب الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي
اإلاؿاهم ألاصوى في الؿُاؾت الىغصًت (واوه خؿحن  :مغظع
ؾابم).وللض صفع جضوي الخضماث اإلالضمت للمىاَىحن في
كُاعاث اإلاُاه والىهغباء والخعلُم والصحت الى ْهىع كاةمت
مؿخللت ( گۆعان ) قاعهذ في الاهخساباث البرإلااهُت عام 2009
وخهلذ على اإلاغجبت الشاهُت ب(  )25ملعضا مً ملاعض ئكلُم
هغصؾخان ( واوه خؿحن  :مغظع ؾابم) .بعض أعبعت ؾىىاث مً
ً
معاعيت ،فلض قاعهذ في الحيىمت وأنبدذ ظؼءا مً
مُلِكُاث
جغهُبت حكىُل اليابِىت الىػاعٍت؛ فهي الجملً
ٍ
ً
ّ ً
قيلُا ،فاللغاع ُّ
ًخم
مؿلحت وان خهلذ على مىهب وػاعة
اجساطه في كُاصة الاخؼاب الحاهمت( ظمى ،خؿحن .)2015،وهى
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ما ػاص مً الاؾدبضاصي مماعؾت الؿلُت في ؤلاكلُم  ،وما ػاٌ
ألامغ هظلً ختى عام .2021
عابعا :اوعضام جضاوٌ الؿلُت
ً
وفلا إلاؿىصة صؾخىع ؤلاكلُم الظي لم ًهاصق علُه ختى
الىكذ الحالي ،جيىن مضة عةاؾت ؤلاكلُم أعبع ؾىىاث جمضص
إلاغة واخضة فلِ ،أي ًجىػ لغةِـ ؤلاكلُم جىلي اإلاىهب إلاضة
زماهُت أعىام فلِ .وكض أجم عةِـ ئكلُم هغصؾخان العغاق
مؿعىص البرػاوي مضجه الضؾخىعٍت في عام( )2013ئال اهه عفٌ
الخسلي عً عةاؾت ؤلاكلُم بعض اجفاق أعًاء البرإلاان مً
الحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي والاجداص الىَجي الىغصؾخاوي
على جمضًض مضة عةاؾخه ؾيخان ختى عام (. )2015
والبيُت الؿُاؾُت الحالُت لحيىمت ئكلُم هغصؾخان بيُت
ؾلُىٍت – اؾدبضاصًت ،ال ًىظض فيها مبضأ الفهل بحن
الؿلُاث ،فغةِـ ؤلاكلُم ًضًغ خيىمت ؤلاكلُم الؿابم بكيل
غحر مباقغ ،وَؿُُغ خؼبه على بغإلاان ؤلاكلُم الكىلي،
فالىٓام الضازلي للبرإلاان في ؤلاكلُم ًىو على أن " اؾخلالت
أو ئكالت عةیـ البرإلاان ًخم مً زالٌ جهىٍذ أعًاء البرإلاان "
وان مداهمت أو اللبٌ على وػعاء خيىمت ؤلاكلُم ًخم مً
زالٌ جهىیذ أعًاء البرإلاان على اؾخلالت الحيىمت ،زم
ً
ً
ًيخسب أعًاء البرإلاان عةیؿا ظضیضا ،هما ًىو الىٓام
الضازلي على جيلُف الىخلت الىبري في البرإلاان بازخیاع مغشح
لدكکیل خيىمت ظضًضة ،لىً عةِـ ؤلاكلُم الؿابم مؿعىص
الباعاػوي زالف ول جلً اإلاىاص والىٓام الضازلي للبرإلاان ،ئط ئن
مىع عةیـ بغإلاان ؤلاكلیم الؿابم "یىؾف مدمض" اإلاىخمى لخیاع
الخغیحر مً صزىٌ أعبیل عانمت ؤلاكلیم ،وَغص وػعاء خغکت
الخغیحر مً الحيىمت ،هما كام بدظف الاجلافُت الؿُاؾُت
اإلاىكعت بحن خؼبه والحغکت مً َغف واخض .وهى ما ًبحن
بكيل واضح مضي ؾُُغة عةِـ ؤلاكلُم على الؿلُخحن
الخىفُظًت والدكغَعُت في ؤلاكلُم ،وغیاب آلُاث الغكابت
البرإلااهُت في ؤلاكلُم على أعماٌ الحيىمت (الؿإاٌ،
الاؾخجىاب ،الخدلُم).
زامؿا :الؿُُغة على اإلاىاعص الاكخهاصًت والعؿىغٍت وألامىُت
ٌؿدىض بلاء الىٓام الهجحن على كىجه ،وحعخمض كىجه على
مهاصع مسخلفت لللىة ،بما في طلً اللىي الخاعظُت ،مشل
الغوابِ مع اللىي الضولُت أو ؤلاكلُمُت التي جًمً مالُت
الىٓام وأمىه وصعمه العؿىغي اإلادخمل عىض الًغوعة،
ً
وصازلُا .على ؾبُل اإلاشاٌ ،ئطا وان الىٓام ٌؿُُغ على اإلاىاعص
الغةِؿُت همهضع للضزل ،أو ًإؾـ مظاهب عؿىغٍت
للجِل ،ولىً ً
بىاء على وُْفت زضمت مهالحه الخانت ،فان
أهمُت مهاصع اللىة هظه ،ؾىاء واهذ هظه اإلاهاصع فجت مشل
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الجِل أو لُىت مشل الاكخهاص ،فهي أصواث فعالت لخجىُض
اإلاإٍضًً ومعاكبت اإلاعاعيحن .ومهما أنبدذ اللىة لُىت مشل
البحروكغاَُت والاكخهاص أنبدذ مجابهت اإلاعاعى أكل ولفت
(مىػاي بالٌ ،لبُض عماص 2020 ،م.)87-76
حؿخسضم ألاخؼاب الغةِؿُت الحاهمت اإلاىاعص الاكخهاصًت واإلااٌ
العام في ؤلاكلُم إلاهالحهما الحؼبُت ،فلض أكغ بعٌ
اإلاؿإولحن في الحؼبحن أهه بحن ألاعىام (  )2010-2004اهفلىا
ما ًلاعب مً (  ) 35ملُىن صوالع قهغٍا مً ألامىاٌ العامت
لخمىٍل خمالتهم الاهخسابُت ،في الىكذ الظي بلغ مجمىع
ؤلاهفاق ما ًلاعب ( )5ملُاعاث صوالع زالٌ جلً الفترة الؿابلت،
أي ما ٌعاصٌ ( )% 20مً اإلاىاػهت العامت لإلكلُم ؾىىٍا .هما
مىٌ عؤؾاء ألاخؼاب مً اإلااٌ العام ،ما ًؼٍض عً ( ) 400
وؾُلت ئعالمُت( باعػاوي ) 2019:هاهًُ عً أن معٓم
اإلاهاعٍف لىال الحؼبُحن الغةِؿُحن في ؤلاكلُم ًخم جمىٍلها مً
ئًغاصاث الغؾىم اإلافغويت على البًاتع اإلاهغبت بحن ئًغان
والعغاق ،ومً الخجاعة  -اإلاكغوعت وغحر اإلاكغوعت بحن جغهُا
والعغاق وؾىعٍا( واوه ،خؿحن :مهضع ؾابم ) هما وٍلىم
هظان الحؼبان بالًغِ على ألاخؼاب ألازغي عً َغٍم فهل
وىاصعها مً الضواةغ واإلاإؾؿاث العامت وكُع مىدهم اإلاالُت
ً
بحن الححن وآلازغ ونىال ئلى الهجىم على ملغاتهم وخغكها ،وال
ًلخهغ ألامغ على طلً بل وَؿخسضم هال الحؼبحن ،ألاظهؼة
ألامىُت مً أظل حكضًض كبًتهما على الؿلُت وئكهاء
اإلاعاعيحن ،فعلى ؾبُل اإلاشاٌ ٌؿُُغ على ظهاػ مسابغاث
ؤلاكلُم الظي أؾؿه مجلـ الىىاب عام( 2011م ) مً
يباٍ الحؼبان الضًملغاَي والاجداص الىَجي الىغصؾخاوي،
هما وٍخلاؾم الحؼبان اإلاإؾؿاث ألامىُت ألازغي.
ّ
وفي الجاهب الاكخهاصي ،فلض وفغث الُفغة الاكخهاصًت في
ؤلاكلُم  ،والىمى الؿغَع في عاةضاث الىفِ ،والاؾدشماعاث
ألاظىبُت التي ججاوػث (  ) 38ملُاع صوالع أمحروي في ؤلاكلُم،
للحؼبحن الضًملغاَي الىغصؾخاوي والاجداص الىَجي الىغصؾخاوي
الؿُىلت الالػمت لخلىٍت ؾُاؾت اإلادؿىبُت وقبياث اإلاداباة،
ّ
وجدىٌ الشىاع الؿابلحن ئلى عظاٌ أعماٌ ما أفطخى ئلى جىَُض
صعاةم الىٓام الؿلُاوي في ؤلاكلُم(واوه،خؿحن)2015:
ؾاصؾا :هٓام كبلي –أؾغي ما ػالذ اللُاصاث الؿُاؾُت في
ئكلُم هغصؾخان العغاق ،حؿُُغ عليها الجزعت اللبلُت
والعكاةغٍت ،وما ػالذ الىالءاث الخللُضًت اللبلُت وألاؾغٍت هي
ألاؾاؽ الظي جضاع فُه مإؾؿاث الضولت في ؤلاكلُم ،ومً هال
الحؼبحن الغةِؿحن( Iraqi Kurdistan: Democracy in
Kurdistan,Mar
05,
 ،) 2010,https://unpo.org/article/10810?id=10810وكض
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اعجبِ حعُحن معٓم الىسب الؿُاؾُت واللُاصاث ألامىُت في
ؤلاكلُم بأؾغحي الباعػاوي ،وَالباوي الحاهمخحن ،فلض اعخمض
ُ
مؿعىص الباعػاوي على أفغاص أؾغجه اإلاباقغًٍ في كُاصة أظهؼة
الاؾخسباعاث والبكمغهت والكغَت وألامً ،فابىه البىغ مؿغوع
ً
عةِؿا إلاجلـ ألامً اللىمي ولجهاػ الاؾخسباعاث في
عحن
ؤلاكلُم (عةِـ الىػعاء خالُا) .فُما ٌكغل ابىه الشاوي مىهىع
مىهب كاةض عام ،وَكغل ابً أزُه هُجغفان مىهب عةِـ
الىػعاء (عةِـ ؤلاكلُم خالُا) .أما أعًاء أؾغجه آلازغًٍ
فُضًغون قغهت اجهاالث مدلُت حعمل على جلضًم زضماث
كُاصة الحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي أو ًمشل مهالحها في
الخاعط( واوه خؿً  ،ؾام صاغغ )2015:وبعض مغى ظالٌ
َالباوي عام ( )2012ومً زم وفاجه اهخللذ الؿُُغة في
الحؼب ئلى أوالصه كباص وبافُل ،فبافُل جم اهخسابه لغةاؾت
الحؼب في عام ( )2020بكيل مكترن مع ابً عمه بضال مً
بغهم نالح ،عةِـ الجمهىعٍت العغاقي الحالي .فُما ٌكغل
الابً ألاهبر لجالٌ َالباوي كىباص ،مىهب هاةب عةِـ وػعاء
ئكلُم هغصؾخان خالُا.
ؾابعا :اوعضام الحغٍاث الؿُاؾُت واإلاضهُت
جخىػع مىاَم الىفىط والؿُُغة الؿُاؾُت وألامىُت في ئكلُم
هغصؾخان العغاق بحن خؼب الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي
(مضًىت الؿلُماهُت) والحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي ( مضًىت
أعبُل وصهىن) ،وفي الىكذ الظي ٌؿمذ خؼب الاجداص الىَجي
الىغصؾخاوي للمىاَىحن بالخٓاهغ الؿلميً ،مىع الحؼب
الضًملغاَي الىغصؾخاوي الخٓاهغ الؿلمي للمىاَىحن.
بعض زىعاث الغبُع العغبي عام  2011قهض ئكلُم هغصؾخان
العضًض مً اإلآاهغاث ،كامذ معٓمها في مضًىت الؿلُماهُت
هىدُجت غحر مباقغة لالؾدُاء العام واإلاتراهم بؿبب ؾُاؾاث
ألاخؼاب الحاهمت .وكض َالب اإلاخٓاهغًٍ الىٓام الؿُاسخي
الحاهم بالخىكف عً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،وحعؼٍؼ العضالت
الاظخماعُت والاكخهاصًت ،وجغؾُش الضًملغاَُت .وكض كمعذ
كىاث ألامً اإلآاهغاث في  19هِؿان/أبغٍل  ،2011مما هخج
عً عملُاث اللمع ملخل عكغة أشخام وظغح أهثر مً 500
آزغًٍ .وكض بحن الخلغٍغ الهاصع عام ( )2014خىٌ الاهتهاواث
التي جمذ يض صحفحي ئكلُم هغصؾخان ،أن ؤلاكلُم ٌعاوي
مً اوعضام ؾُاصة اللاهىن ،فمعٓم كًاة ؤلاكلُم جم حعُُنهم
اؾدىاصا ئلى اهخماءاتهم الحؼبُت ولِـ اؾدىاصا ئلى معُاع
الاخترافُت والىفاءة والاؾخلاللُت (هامى عبضهللا ) .2014 " ،في
الىكذ الظي بحن فُه اإلاغنض ألاوعومخىؾُي لحلىق ؤلاوؿان
اهه مىظ بضء الاخخجاظاث في ؤلاكلُم ،بلغ عضص اإلاعخللحن مً
اليكُاء الؿُاؾُحن والصحفُحن أهثر مً  300شخو ،جم

Journal of the University of Garmian 8 (1), 2021

اعخلالهم بكيل حعؿفي وبما ًخعاعى مع معاًحر خلىق
ؤلاوؿان الضولُت ( اللضؽ العغبي . )2020:وفي عامي (-2017
 )2018خضزذ مٓاهغاث قعبُت واؾعت الىُاق في مضن
ؤلاكلُم (ئعبُل وصهىن ،الؿلُماهُت) هدُجت جغصي الىيع
الاكخهاصي وجسفٌُ عواجب العاملحن في اللُاع العام في
ؤلاكلُم ،وكض كامذ ؾلُاث ؤلاكلُم ألامىُت ( الحؼب
الضًملغاَي الىغصؾخاوي  ،الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي) بلمع
جلً الخٓاهغاث بُغٍلت وخكُت ،واعخلاٌ العضًض
مً الصحافُحن والىاقُحن واإلاىْفحن مً اللُاع العام .مما
أؾفغ عً ملخل زمؿت أشخام وئنابت أهثر مً 200
آزغًٍ(هغَؿخحن  ،جىعن.) 2018،
اشتيتاج
جىاولذ الضعاؾت الىٓام الؿُاسخي الهجحن :صعاؾت خالت ئكلُم
هغصؾخان العغاق مً خُض ؾماجه وزهاةهه ،وألاهٓمت
الؿُاؾُت الهجُىت هي أهٓمت ججمع ًبحن الؿماث
الضًملغاَُت (الاهخساباث اإلاخىغعة واإلاباقغة) مع الؿماث
الاؾدبضاصًت (اللمع الؿُاسخي) .وكض بُيذ هخاةج الضعاؾت أن
البيُت الؿُاؾُت الحالُت لحيىمت ئكلُم هغصؾخان هي بيُت
ؾلُىٍت – اؾدبضاصًت ،ال ًىظض فيها مبضأ الفهل بحن
الؿلُاث ،فغةِـ ؤلاكلُم ًضًغ خيىمت ؤلاكلُم بكيل
اؾدبضاصي ،وَؿُُغ خؼبه على بغإلاان ؤلاكلُم الكىلي ،خُض
حغُِب آلُاث الغكابت البرإلااهُت خلُلُت على أعماٌ خيىمت
ؤلاكلُم (الؿإاٌ ،الاؾخجىاب ،الخدلُم ) .وكض لعب عضم
وظىص وزیلت صؾخىعیت فی ؤلاكلُم (ًىظض مؿىصة للضؾخىع غحر
مىافم عليها ) صوعا عةِؿُا في جضازل وهُمىت الؿلُت
الخىفُظًت على باقي الؿلُاث في ؤلاكلُم .وما ػالذ اللُاصاث
الؿُاؾُت في ئكلُم هغصؾخان العغاق ،حؿُُغ عليها الجزعت
اللبلُت والعكاةغٍت والىالءاث الخللُضًت اللبلُت وألاؾغٍت
ومً هال الحؼبحن الغةِؿحن الحاهمحن لإلكلُم .وهظلً الهغاع
اإلاؿخمغ بحن الحؼبحن الغةِؿحن( الاجداص الىَجي الىغصؾخاوي،
الحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي)على الؿلُت عغم الاجفاكاث
الؿُاؾُت بُنهما على كُاصة ؤلاكلُم ،لکً زالفاتهما اإلاؿخمغة
واإلاخىانلت نبغذ ؤلاكلُم بعضم الاؾخلغاع الؿُاسخي
والاظخماعي .هما بُيذ هخاةج الضعاؾت أن الىٓام الؿُاسخي في
ئكلُم هغصؾخان هى مً ألاهٓمت الؿُاؾُت الهجُىت فهى هٓام
ًدخىغ الؿلُت وٍمىع الخضاوٌ الؿلمي لها ،وٍلمع الحغٍاث
(خغٍت الخعبحر ،خغٍت ؤلاعالم) ،وحؿخسضم ألاخؼاب الغةِؿُت
الحاهمت اإلاىاعص الاكخهاصًت واإلااٌ العام في ؤلاكلُم إلاهالحهما
الحؼبُت في الىكذ الظي ًلىم فُه ٌؿمذ فُه بدكىُل أخؼاب
ؾُاؾُت ،وئظغاء اهخساباث بغإلااهُت ،لىنها غالبا ما جيىن
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اهخساباث جدذ ؾُُغة الىٓام الؿُاسخي وجيىن مسغظاتها
أًًا جدذ ؾُُغجه  .مما عفع مً مؿخىٍاث الاؾدبضاص
الؿُاسخي في ؤلاكلُم.
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